
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
อยู่กับตัวเอง ให้คิดบวก 

อยู่กับผองพวก ให้เมตตา 
อยู่กับปัญหา ให้ลงมือแก ้
อยู่กับพ่อแม่ ให้กตัญญ ู
อยู่กับผู้รู้  ให้ถ่อมตน 
อยู่กับทุกคน ให้ท าดี 
อยู่กับโลกนี ้ ให้ปล่อยวาง     

 
พระนพดล  สิริว์โส   
   

      
  
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารขอเชิญร่วมบุญสร้างพระปางขอฝน      
สูง 2.50 เมตร กลางบึงบัว หน้าคณะฯ เพ่ือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป 

ร่วมท าบุญสร้างพระปางขอฝนได้ที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000  โทรศัพท ์: 055-267-080 โทรสาร : 055267081  
E-mail : kaset_psru@windowslive.com  

หรือร่วมบุญ โอนเงินได้ที่  ชื่อบัญชี   “สร้างพระปางขอฝน คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส.” บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ  
สาขา มรพส. เลขที่ 660-0-11951-2 

  คติพจน์ คติธรรม ประจ าสัปดาห ์

ทกุ ๆ เช้าก่อนออก

จากบ้าน 

อย่าลืมคิดถึงสิ่งที่

ต้องใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 

 

 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  ที่ผ่านมา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร น าทีมโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา คณบดีคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารพร้อมด้วยรองคณบดี และ
คณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยน าชม
ส่วนต่างๆ ของคณะฯ ทั้งลานกิจกรรม ห้องเรียน ห้อง
ค อม พิ ว เ ต อ ร์  ห้ อ ง ส มุ ด  ห้ อ ง พั ก ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการของคณะฯ  
 

 โครงการ Campus tour ครูแนะแนว 
เมื่ อ วั น พุธที่  17  กันย ายน 2557  ที่ ผ่ านมา        

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารร่ วมโครงการ 
Campus tour ครูแนะแนว จัดโดยกองบริการการศึกษา   
ซึ่งได้แนะน าหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะฯ ต่อจากนั้นได้พา
ครูแนะแนวเยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของคณะฯ     
ที่ได้มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารอย่าง
สมบูรณ์ เพ่ือให้ครูแนะแนวทุกท่านเห็นศักยภาพของคณะฯ 
และพร้อมส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในอนาคต 
 

ฉบับที่ 64 ภาคการศึกษา 1/2557 ประจ าวันที่ 22 – 26 กันยายน พ.ศ. 2557 
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 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “ข้าวไทยสู่สากล” 
เมื่อวันที่ 11-12 ก.ย. 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ชุติมา       

เลิศลักษมี พร้อมด้วย อาจารย์เปรมนภา สีโสภา อาจารย์กนกวรรณ   
พรมจีน อาจารย์จิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ อาจารย์พัชราภรณ์ อินริราย และ
อาจารย์วณิชญา   ฉิมนาค ได้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการข้าว
แห่งชาติ      ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ข้าวไทยสู่สากล”  ณ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 
อาจารย์    ดร.ชุติมา เลิศลักษมี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงานวิชาการภาคบรรยาย หัวข้อเรื่อง “Effect of Heat Moisture 
Treated Waxy Rice Flour on Quality of Rice Flour Batter” 
นอกจากนี้อาจารย์แต่ละท่านยังได้เข้าร่วมการเสวนา การบรรยายพิเศษ
และการน าเสนอผลงานในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการตลาดข้าว การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
และโลจิสติกส์   การพัฒนาระบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าว และการพัฒนา
เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิมและการแปรรูป ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้  ท าให้ได้รับความรู้ที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน และได้แนวทางในการท าวิจัยในแง่มุมต่างๆ 

 
 

 สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้องสาขา 
 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรม
รับน้องสาขาสัตวศาสตร์ เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องและคณาจารย์ประจ า
สาขาฯ ส าหรับกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษารุ่นพ่ีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพ่ือต้อนรับน้องใหม่ให้เกิดความสนุกสนานและสร้าง
ความสามัคคีให้กับน้องใหม่ให้รู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสอนให้รุ่นน้องรักกันและดูแลกันและจบกิจกรรมด้วยการผูกข้อมือ
ของคณาจารย์และรุ่นพ่ีในสาขาฯ ท าให้เกิดภาพแห่งความประทับใจกับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน 
 
 
 
 
 

 

 งานเกษียณอายุราชการ “ไม้ผลัดใบ’ 57”  
ส โ ม ส ร บุ ค ล า ก ร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุ
ราชการ ในวันศุกร์ท่ี 26 กันยายน 
2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็น
ต้นไป ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 


